
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 Kính gửi:  Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh  

  Trƣờng Đại học Công nghệ Tp.HCM  

Họ và tên:  .............................................................................. Giới tính:  ...............................  

Ngày sinh: ..........................................  Nơi sinh:  ..................................................................  

Quê quán:  ..............................................................................................................................  

Tốt nghiệp đại học năm:  ...................  Chuyên ngành:  ........................................................  

Tại trường:  ........................................................................................................  

Hệ:           Chính quy ,    Tại chức ,               Chuyên tu ,            Mở rộng  

Xếp loại: Trung bình ,    Trung bình khá ,     Khá ,     Giỏi ,     Xuất sắc    

Bằng đại học thứ 2 (nếu có):  ................................................................................................  

Tốt nghiệp cao học ngành:  ...................................................  Điểm trung bình:  ..................  

Năm TN:  ...........................................  Trường cấp bằng:  ....................................................  

Hiện đang làm việc tại:  .........................................................................................................  

Thuộc đối tượng xét tuyển: Cán bộ, Công chức                            Đơn vị kinh doanh  

                                             Thí sinh tự do                               Công tác tại miền núi  

                                             Thương binh                                         Dân tộc ít người  

Đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh 

Chuyên ngành: .............................................................  Mã số:  .................................  

Hình thức đào tạo: Tập trung 



Lĩnh vực nghiên cứu đăng ký:  ...................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Tên người hướng dẫn đăng ký:  

- Người HD chính: ............................................... Nơi công tác: .................................  

- Người HD phụ:  ................................................. Nơi công tác:  ................................  

Ngoại ngữ dự tuyển:    Anh văn ,     Nga văn ,     Trung văn ,     Pháp văn  

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. 

  …………, ngày … tháng … năm 20… 

 Ngƣời làm đơn 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên: 

2. Ngày sinh:                                   3. Nơi sinh                                              4. Nam/Nữ: 

5. Địa chỉ nhà riêng:  

    Điện thoại NR:                                      ; CQ:                            ; Mobile:  

    E-mail:  

6. Chức vụ hiện nay: 

7. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:  

    Tên cơ quan :  

    Địa chỉ cơ quan :  

    Điện thoại :  ; Fax: ; Website:  

8. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Chuyên ngành /Nơi 

đào tạo/ Hệ đào tạo 

Điểm trung bình chung 

học tập/ xếp loại tốt nghiệp 

Điểm luận 

văn/ Năm 

TN/Số bằng 

Đại học    

Thạc sỹ    

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1       

2       



10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

    

    

    

11. Các công trình KH&CN chủ yếu đƣợc công bố 

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả 

hoặc   

là đồng tác 

giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

) 

Năm công 

bố 

1 Tạp chí quốc tế    

     

2 Tạp chí quốc gia    

     

     

3 Hội nghị quốc tế    

     

12. Số lƣợng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đƣợc cấp  (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

13. Số lƣợng công trình, kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian  

1    

2    

    

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây 



Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu-

xếp loại, chưa 

nghiệm thu) 

    

    

    

    

15. Giải thƣởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

Tôi xin cam đoan những thông tin trong Lý lịch khoa học của tôi ghi trên là hoàn toàn 

chính xác, nếu có sai xót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20... 

Xác nhận của    Ngƣời khai 

Cơ quan công tác/địa phƣơng  



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

PHẦN TỰ KHAI VỀ CÁ NHÂN 

Họ và tên: ………………………………………..Nam/Nữ……………………... 

Sinh ngày…………………..tháng…………………..năm………………………. 

Nơi sinh: ………………………………………………………………………….  

Dân tộc: ………………………Tôn giáo:.............……………………………….. 

Nguyên quán:……………………………………………………………………... 

Thành phần gia đình:……………………………………………………………... 

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………… 

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………… 

Kết nạp Đoàn TNCS HCM ngày:………..tháng:……….năm:…………………... 

Kết nạp Đảng CSVN ngày………..tháng…………..năm…………. 

              Chính thức  ngày………..tháng…………..năm………….. 

Nơi kết nạp:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Tình trạng sức khỏe hiện nay: …………………………………………………… 

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….. 

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu? Điện thoại? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Hình 4x6 



……………………………………………………………………………………. 

PHẦN KHAI VỀ BỐ MẸ 

Họ và tên cha: …………………………..Tuổi:……….Nghề nghiệp:…………… 

Trước năm 1975 làm gì? ở đâu? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Từ năm 1975 đến nay làm gì? Ở đâu? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Họ và tên mẹ: …………………………..Tuổi:……….Nghề nghiệp:…………… 

Trước năm 1975 làm gì? ở đâu? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Từ năm 1975 đến nay làm gì? Ở đâu? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

PHẦN KHAI VỀ ANH, CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ, thái độ chính trị của từng người) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

PHẦN KHAI VỀ VỢ HOẶC CHỒNG, CÁC CON 

Họ và tên vợ hoặc chồng: …………………………………...tuổi:……………..... 

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Nơi làm việc: …………………………………………………………………….. 

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Họ và tên các con: 

1. Họ và tên : ............................Tuổi :..............Nghề nghiệp :..................... 

2. Họ và tên : ............................Tuổi :..............Nghề nghiệp :..................... 

3. Họ và tên : ............................Tuổi :..............Nghề nghiệp :..................... 

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN 

 

Từ tháng năm đến 

tháng năm 

Làm công tác gì ?Ở đâu ? Chức vụ gì ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

KHEN THƢỞNG – KỶ LUẬT 

Khen thưởng :.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

Kỷ luật : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì không đúng 

sự thực tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

……………….Ngày………tháng………..năm………. 

XÁC NHẬN 

Của chính quyền địa phương/Cơ quan 
NGƢỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG H A X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh Ph c 

 

    THƢ GIỚI THIỆU 

Ứng viên dự   t tuyển nghiên cứu sinh 

 

Họ và tên người giới thiệu: 

Học hàm, học vị: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Điện thoại:    Fax:   E-mail: 

         Nội dung nhận xét: 

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn; 

c) Phương pháp làm việc; 

d) Khả năng nghiên cứu; 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm; 

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; 

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

h) Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên 

môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án; 

i) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 

                 Ngày        tháng        năm 

 Ngƣời giới thiệu 



 (  c hàm, h c vị, h  và t n  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (font 13) 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM (font 13) 

--------------------------- 

 

HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH (font 16)  

 

 

TÊN ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU (font 20) 

 

Chuyên ngành : . … . (font 16) 

Mã số ngành:…. (font 16) 

 

 

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 

 

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng … năm ... (font 13) 



 

 

Ghi chú:  

- Trang bìa và trang 1 phải có Borders (như mẫu) 

- Mã số ngành:   

 Quản trị kinh doanh    : 62340102 

 Kỹ thuật điện    : 62520202 

- Tháng, năm ở trang bìa và trang 1 là thời điểm báo cáo đề cương nghiên cứu  

của nghiên cứu sinh. 

 

 

 

 

 



GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƢƠNG DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU  

THI NGHIÊN CỨU SINH 

 

Nội dung nghiên cứu của một đề tài khoa học đƣợc phản ánh một cách cô 

đọng nhất trong tiêu đề/tên của nó.  

Tên đề tài:  

Người dự tuyển cần định hướng nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn để xác định 

tên đề tài nghiên cứu. 

Một số lưu ý:  

- Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề 

nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, không dẫn đến những 

sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ. 

- Phải phù hợp với mã ngành đào tạo. 

- Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực hiện 

được.  

- Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù. 

- Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.  

1. Đặt vấn đề  

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

- Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

- Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu. 

- Các giả thiết nghiên cứu. 

1.3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào? 

Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian. 



 

2. Tổng quan tài liệu 

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính 

sau đây:  

- Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện, 

- Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghhiên cứu vấn đề, 

- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu, 

- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng, 

- Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên 

cứu.  

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:  

- Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình 

về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu 

được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước, 

- Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá 

những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như 

hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những 

câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ, 

- Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS 

gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài. 

3. Mục tiêu  nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng quát:  Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên 

cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học. 

- Mục tiêu cụ thể:  Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục 

đích tổng quát. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  



Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu 

được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.  

 

5. Nội dung 

Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.  

6.  Kế hoạch thực hiện 

Người dự tuyển cần trình bày nững việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, 

những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao 

lâu?.................   

TT Các hoạt động/ 

Nội dung 

Thời gian 

1 2 3 4 5 6 

1  X X     

2   X X  X  

3        

4        

5 ...    X X X 

6 Báo cáo tiến độ       

7 Viết Luận án       

8 Bảo vệ Luận án       

(Thời gian có thể tính bằng đơn vị tháng hoặc năm  

7. Đề xuất ngƣời hƣớng dẫn 

Nếu NCS đã liên hệ trước với giáo viên hướng dẫn thì đề xuất người hướng dẫn 

vào mục này. Đối với những hướng nghiên cứu chưa liên hệ được giáo viên hướng dẫn, 

người dự tuyển cần ghi rõ: ”Chưa tìm được người hướng dẫn”. 

8.  Tài liệu tham khảo 

Người dự tuyển cần trình bày đúng như quy định của Quy định về đào tạo trình độ 

tiến sĩ. 

 

                                                                             Ngƣời thực hiện 

 



HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 

 

 Trình bày trên một mặt giấy, giấy trắng khổ A4, chữ Times New Roman 13 

hoặc 14 của hệ soạn thảo word tương đương, mật độ chữ bình thường, không 

kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line 

 Trang bìa ghi rõ: 

- Đề cương nghiên cứu sinh, 

- Tên đề tài hoặc vấn đề nghiên cứu, 

- Chuyên ngành, 

- Mã số, 

- Họ và tên thí sinh, 

- Cơ quan công tác, 

- Người hướng dẫn khoa học dự kiến (nếu có), 

 Bìa đóng giấy cứng 

 Căn lề: 

- Lề trên:  3,5 cm 

- Lề dưới:  3,0 cm 

- Lề trái:  3,5 cm  

- Lề phải:  2,0 cm 

 Số trang được điền ở giữa lề trên. 

 

 

 

 




